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  األصحاح األول

المدینة الكثیرة الشعب كیف صارت كارملة  كیف جلست وحدھا ١: ١
  العظیمة في االمم السیدة في البلدان صارت تحت الجزیة 

 تبكي في اللیل بكاء و دموعھا على خدیھا لیس لھا معز من كل ٢: ١
  محبیھا كل اصحابھا غدروا بھا صاروا لھا اعداء 

 قد سبیت یھوذا من المذلة و من كثرة العبودیة ھي تسكن بین ٣: ١
  االمم ال تجد راحة قد ادركھا كل طاردیھا بین الضیقات 

 طرق صھیون نائحة لعدم االتین الى العید كل ابوابھا خربة ٤: ١
  كھنتھا یتنھدون عذاراھا مذللة و ھي في مرارة 

 صار مضایقوھا راسا نجح اعداؤھا الن الرب قد اذلھا الجل ٥: ١
  و كثرة ذنوبھا ذھب اوالدھا الى السبي قدام العد

 و قد خرج من بنت صھیون كل بھائھا صارت رؤساؤھا كایائل ٦: ١
  ال تجد مرعى فیسیرون بال قوة امام الطارد 

 قد ذكرت اورشلیم في ایام مذلتھا و تطوحھا كل مشتھیاتھا التي ٧: ١
كانت في ایام القدم عند سقوط شعبھا بید العدو و لیس من یساعدھا 

  راتھا االعداء ضحكوا على ھالكھا 

 قد اخطات اورشلیم خطیة من اجل ذلك صارت رجسة كل ٨: ١
مكرمیھا یحتقرونھا النھم راوا عورتھا و ھي ایضا تتنھد و ترجع الى 

  الوراء 

 نجاستھا في اذیالھا لم تذكر اخرتھا و قد انحطت انحطاطا عجیبا ٩: ١
  لیس لھا معز انظر یا رب الى مذلتي الن العدو قد تعظم 



ده على كل مشتھیاتھا فانھا رات االمم دخلوا  بسط العدو ی١٠: ١
  مقدسھا الذین امرت ان ال یدخلوا في جماعتك 

 كل شعبھا یتنھدون یطلبون خبزا دفعوا مشتھیاتھم لالكل الجل ١١: ١
  رد النفس انظر یا رب و تطلع الني قد صرت محتقرة 

 اما الیكم یا جمیع عابري الطریق تطلعوا و انظروا ان كان ١٢: ١
   مثل حزني الذي صنع بي الذي اذلني بھ الرب یوم حمو غضبھ حزن

 من العالء ارسل نارا الى عظامي فسرت فیھا بسط شبكة ١٣: ١
  لرجلي ردني الى الوراء جعلني خربة الیوم كلھ مغمومة 

 شد نیر ذنوبي بیده ضفرت صعدت على عنقي نزع قوتي ١٤: ١
  دفعني السید الى اید ال استطیع القیام منھا 

 رذل السید كل مقتدري في وسطي دعا علي جماعة لحطم ١٥: ١
  شباني داس السید العذراء بنت یھوذا معصرة 

 على ھذه انا باكیة عیني عیني تسكب میاھا النھ قد ابتعد عني ١٦: ١
  المعزي راد نفسي صار بني ھالكین النھ قد تجبر العدو 

یعقوب ان  بسطت صھیون یدیھا ال معزي لھا امر الرب على ١٧: ١
  یكون مضایقوه حوالیھ صارت اورشلیم نجسة بینھم 

 بار ھو الرب الني قد عصیت امره اسمعوا یا جمیع الشعوب و ١٨: ١
  انظروا الى حزني عذاراي و شباني ذھبوا الى السبي 

 نادیت محبي ھم خدعوني كھنتي و شیوخي في المدینة ماتوا ١٩: ١
   اذ طلبوا لذواتھم طعاما لیردوا انفسھم

 انظر یا رب فاني في ضیق احشائي غلت ارتد قلبي في باطني ٢٠: ١
الني قد عصیت متمردة في الخارج یثكل السیف و في البیت مثل 

  الموت 



 سمعوا اني تنھدت ال معزي لي كل اعدائي سمعوا ببلیتي ٢١: ١
  فرحوا النك فعلت تاتي بالیوم الذي نادیت بھ فیصیرون مثلي 

مامك و افعل بھم كما فعلت بي من اجل كل  لیات كل شرھم ا٢٢: ١
  ذنوبي الن تنھداتي كثیرة و قلبي مغشي علیھ 

  

  األصحاح الثاني

بغضبھ ابنة صھیون بالظالم القى من السماء  كیف غطى السید ١: ٢
  الى االرض فخر اسرائیل و لم یذكر موطئ قدمیھ في یوم غضبھ 

 ابتلع السید و لم یشفق كل مساكن یعقوب نقض بسخطھ حصون ٢: ٢
  بنت یھوذا اوصلھا الى االرض نجس المملكة و رؤساءھا 

ھ امام  عضب بحمو غضبھ كل قرن السرائیل رد الى الوراء یمین٣: ٢
  العدو و اشتعل في یعقوب مثل نار ملتھبة تاكل ما حوالیھا 

 مد قوسھ كعدو نصب یمینھ كمبغض و قتل كل مشتھیات العین ٤: ٢
  في خباء بنت صھیون سكب كنار غیظھ 

 صار السید كعدو ابتلع اسرائیل ابتلع كل قصوره اھلك حصونھ ٥: ٢
  و اكثر في بنت یھوذا النوح و الحزن 

ع كما من جنة مظلتھ اھلك مجتمعھ انسى الرب في صھیون  و نز٦: ٢
  الموسم و السبت و رذل بسخط غضبھ الملك و الكاھن 

 كره السید مذبحھ رذل مقدسھ حصر في ید العدو اسوار ٧: ٢
  قصورھا اطلقوا الصوت في بیت الرب كما في یوم الموسم 

یده  قصد الرب ان یھلك سور بنت صھیون مد المطمار لم یردد ٨: ٢
  عن االھالك و جعل المترسة و السور ینوحان قد حزنا معا 



 تاخت في االرض ابوابھا اھلك و حطم عوارضھا ملكھا و ٩: ٢
رؤساؤھا بین االمم ال شریعة انبیاؤھا ایضا ال یجدون رؤیا من قبل 

  الرب 

یجلسون على االرض ساكتین یرفعون  شیوخ بنت صھیون ١٠: ٢
التراب على رؤوسھم یتنطقون بالمسوح تحني عذارى اورشلیم 

  رؤوسھن الى االرض 

 كلت من الدموع عیناي غلت احشائي انسكبت على االرض ١١: ٢
كبدي على سحق بنت شعبي الجل غشیان االطفال و الرضع في 

  ساحات القریة 

 الخمر اذ یغشى علیھم كجریح  یقولون المھاتھم این الحنطة و١٢: ٢
  في ساحات المدینة اذ تسكب نفسھم في احضان امھاتھم 

 بماذا انذرك بماذا احذرك بماذا اشبھك یا ابنة اورشلیم بماذا ١٣: ٢
اقایسك فاعزیك ایتھا العذراء بنت صھیون الن سحقك عظیم كالبحر 

  من یشفیك 

اثمك لیردوا سبیك بل  انبیاؤك راوا لك كذبا و باطال و لم یعلنوا ١٤: ٢
  راوا لك وحیا كاذبا و طوائح 

 یصفق علیك باالیادي كل عابري الطریق یصفرون و ینغضون ١٥: ٢
رؤوسھم على بنت اورشلیم قائلین اھذه ھي المدینة التي یقولون انھا 

  كمال الجمال بھجة كل االرض 

 یفتح علیك افواھھم كل اعدائك یصفرون و یحرقون االسنان ١٦: ٢
  لون قد اھلكناھا حقا ان ھذا الیوم الذي رجوناه قد وجدناه قد رایناه یقو

 فعل الرب ما قصد تمم قولھ الذي اوعد بھ منذ ایام القدم قد ١٧: ٢
  ھدم و لم یشفق و اشمت بك العدو نصب قرن اعدائك 

 صرخ قلبھم الى السید یا سور بنت صھیون اسكبي الدمع ١٨: ٢
  اتك راحة ال تكف حدقة عینك كنھر نھارا و لیال ال تعطي ذ



 قومي اھتفي في اللیل في اول الھزع اسكبي كمیاه قلبك قبالة ١٩: ٢
وجھ السید ارفعي الیھ یدیك الجل نفس اطفالك المغشي علیھم من 

  الجوع في راس كل شارع 

 انظر یا رب و تطلع بمن فعلت ھكذا اتاكل النساء ثمرھن ٢٠: ٢
  سید الكاھن و النبي اطفال الحضانة ایقتل في مقدس ال

 اضطجعت على االرض في الشوارع الصبیان و الشیوخ ٢١: ٢
عذاراي و شباني سقطوا بالسیف قد قتلت في یوم غضبك ذبحت و لم 

  تشفق 

 قد دعوت كما في یوم موسم مخاوفي حوالي فلم یكن في یوم ٢٢: ٢
  غضب الرب ناج و ال باق الذین حضنتھم و ربیتھم افناھم عدوي 

  

  األصحاح الثالث

   انا ھو الرجل الذي راى مذلة بقضیب سخطھ ١: ٣

   قادني و سیرني في الظالم و ال نور ٢: ٣

    حقا انھ یعود و یرد علي یده الیوم كلھ٣: ٣

   ابلى لحمي و جلدي كسر عظامي ٤: ٣

   بنى علي و احاطني بعلقم و مشقة ٥: ٣

   اسكنني في ظلمات كموتى القدم ٦: ٣

   سیج علي فال استطیع الخروج ثقل سلسلتي ٧: ٣

   ایضا حین اصرخ و استغیث یصد صالتي ٨: ٣

   سیج طرقي بحجارة منحوتة قلب سبلي ٩: ٣

  ئ  ھو لي دب كامن اسد في مخاب١٠: ٣



   میل طرقي و مزقني جعلني خرابا ١١: ٣

   مد قوسھ و نصبني كغرض للسھم ١٢: ٣

   ادخل في كلیتي نبال جعبتھ ١٣: ٣

   صرت ضحكة لكل شعبي و اغنیة لھم الیوم كلھ ١٤: ٣

   اشبعني مرائر و ارواني افسنتینا ١٥: ٣

   و جرش بالحصى اسناني كبسني بالرماد ١٦: ٣

  السالم نفسي نسیت الخیر  و قد ابعدت عن ١٧: ٣

   و قلت بادت ثقتي و رجائي من الرب ١٨: ٣

   ذكر مذلتي و تیھاني افسنتین و علقم ١٩: ٣

   ذكرا تذكر نفسي و تنحني في ٢٠: ٣

   اردد ھذا في قلبي من اجل ذلك ارجو ٢١: ٣

   انھ من احسانات الرب اننا لم نفن الن مراحمھ ال تزول ٢٢: ٣

  صباح كثیرة امانتك  ھي جدیدة في كل ٢٣: ٣

   نصیبي ھو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه ٢٤: ٣

   طیب ھو الرب للذین یترجونھ للنفس التي تطلبھ ٢٥: ٣

   جید ان ینتظر االنسان و یتوقع بسكوت خالص الرب ٢٦: ٣

   جید للرجل ان یحمل النیر في صباه ٢٧: ٣

   یجلس وحده و یسكت النھ قد وضعھ علیھ ٢٨: ٣

  یجعل في التراب فمھ لعلھ یوجد رجاء  ٢٩: ٣



   یعطي خده لضاربھ یشبع عارا ٣٠: ٣

   الن السید ال یرفض الى االبد ٣١: ٣

   فانھ و لو احزن یرحم حسب كثرة مراحمھ ٣٢: ٣

   النھ ال یذل من قلبھ و ال یحزن بني االنسان ٣٣: ٣

   ان یدوس احد تحت رجلیھ كل اسرى االرض ٣٤: ٣

  لرجل امام وجھ العلي  ان یحرف حق ا٣٥: ٣

   ان یقلب االنسان في دعواه السید ال یرى ٣٦: ٣

   من ذا الذي یقول فیكون و الرب لم یامر ٣٧: ٣

   من فم العلي اال تخرج الشرور و الخیر ٣٨: ٣

   لماذا یشتكي االنسان الحي الرجل من قصاص خطایاه ٣٩: ٣

   لنفحص طرقنا و نمتحنھا و نرجع الى الرب ٤٠: ٣

   لنرفع قلوبنا و ایدینا الى اهللا في السماوات ٤١: ٣

   نحن اذنبنا و عصینا انت لم تغفر ٤٢: ٣

   التحفت بالغضب و طردتنا قتلت و لم تشفق ٤٣: ٣

   التحفت بالسحاب حتى ال تنفذ الصالة ٤٤: ٣

   جعلتنا وسخا و كرھا في وسط الشعوب ٤٥: ٣

   فتح كل اعدائنا افواھھم علینا ٤٦: ٣

  صار علینا خوف و رعب ھالك و سحق  ٤٧: ٣

   سكبت عیناي ینابیع ماء على سحق بنت شعبي ٤٨: ٣



   عیني تسكب و ال تكف بال انقطاع ٤٩: ٣

   حتى یشرف و ینظر الرب من السماء ٥٠: ٣

   عیني تؤثر في نفسي الجل كل بنات مدینتي ٥١: ٣

   قد اصطادتني اعدائي كعصفور بال سبب ٥٢: ٣

  جب حیاتي و القوا علي حجارة  قرضوا في ال٥٣: ٣

   طفت المیاه فوق راسي قلت قد قرضت ٥٤: ٣

   دعوت باسمك یا رب من الجب االسفل ٥٥: ٣

   لصوتي سمعت ال تستر اذنك عن زفرتي عن صیاحي ٥٦: ٣

   دنوت یوم دعوتك قلت ال تخف ٥٧: ٣

   خاصمت یا سید خصومات نفسي فككت حیاتي ٥٨: ٣

  اقم دعواي  رایت یا رب ظلمي ٥٩: ٣

   رایت كل نقمتھم كل افكارھم علي ٦٠: ٣

   سمعت تعییرھم یا رب كل افكارھم علي ٦١: ٣

   كالم مقاومي و مؤامرتھم علي الیوم كلھ ٦٢: ٣

   انظر الى جلوسھم و وقوفھم انا اغنیتھم ٦٣: ٣

   رد لھم جزاء یا رب حسب عمل ایادیھم ٦٤: ٣

   اعطھم غشاوة قلب لعنتك لھم ٦٥: ٣

   اتبع بالغضب و اھلكھم من تحت سماوات الرب ٦٦: ٣

  



  األصحاح الرابع

 كیف اكدر الذھب تغیر االبریز الجید انھالت حجارة القدس في ١: ٤
  راس كل شارع 

 بنو صھیون الكرماء الموزونون بالذھب النقي كیف حسبوا ٢: ٤
  اباریق خزف عمل یدي فخاري 

 بنات اوى ایضا اخرجت اطباءھا ارضعت اجراءھا اما بنت ٣: ٤
  شعبي فجافیة كالنعام في البریة 

 لصق لسان الراضع بحنكھ من العطش االطفال یسالون خبزا و ٤: ٤
  لیس من یكسره لھم 

انوا یاكلون الماكل الفاخرة قد ھلكوا في الشوارع الذین  الذین ك٥: ٤
  كانوا یتربون على القرمز احتضنوا المزابل 

 و قد صار عقاب بنت شعبي اعظم من قصاص خطیة سدوم التي ٦: ٤
  انقلبت كانھ في لحظة و لم تلق علیھا ایاد 

 كان نذرھا انقى من الثلج و اكثر بیاضا من اللبن و اجسامھم ٧: ٤
  حمرة من المرجان جرزھم كالیاقوت االزرق اشد 

 صارت صورتھم اشد ظالما من السواد لم یعرفوا في الشوارع ٨: ٤
  لصق جلدھم بعظمھم صار یابسا كالخشب 

 كانت قتلى السیف خیرا من قتلى الجوع الن ھؤالء یذوبون ٩: ٤
  مطعونین لعدم اثمار الحقل 

اروا طعاما لھن في  ایادي النساء الحنائن طبخت اوالدھن ص١٠: ٤
  سحق بنت شعبي 

 اتم الرب غیظھ سكب حمو غضبھ و اشعل نارا في صھیون ١١: ٤
  فاكل اسسھا 



 لم تصدق ملوك االرض و كل سكان المسكونة ان العدو و ١٢: ٤
  المبغض یدخالن ابواب اورشلیم 

 من اجل خطایا انبیائھا و اثام كھنتھا السافكین في وسطھا دم ١٣: ٤
  الصدیقین 

 تاھوا كعمي في الشوارع و تلطخوا بالدم حتى لم یستطع احد ١٤: ٤
  ان یمس مالبسھم 

 حیدوا نجس ینادون الیھم حیدوا حیدوا ال تمسوا اذ ھربوا ١٥: ٤
  تاھوا ایضا قالوا بین االمم انھم ال یعودون یسكنون 

 وجھ الرب قسمھم ال یعود ینظر الیھم لم یرفعوا وجوه الكھنة ١٦: ٤
  وا على الشیوخ و لم یتراف

 اما نحن فقد كلت اعیننا من النظر الى عوننا الباطل في برجنا ١٧: ٤
  انتظرنا امة ال تخلص 

 نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى ال نمشي في ساحاتنا قربت ١٨: ٤
  نھایتنا كملت ایامنا الن نھایتنا قد اتت 

 صار طاردونا اخف من نسور السماء على الجبال جدوا في ١٩: ٤
   في البریة كمنوا لنا اثرنا

 نفس انوفنا مسیح الرب اخذ في حفرھم الذي قلنا عنھ في ظلھ ٢٠: ٤
  نعیش بین االمم 

 اطربي و افرحي یا بنت ادوم یا ساكنة عوص علیك ایضا تمر ٢١: ٤
  الكاس تسكرین و تتعرین 

 قد تم اثمك یا بنت صھیون ال یعود یسبیك سیعاقب اثمك یا ٢٢: ٤
  خطایاك بنت ادوم و یعلن 

  

  األصحاح الخامس



   اذكر یا رب ماذا صار لنا اشرف و انظر الى عارنا ١: ٥

   قد صار میراثنا للغرباء بیوتنا لالجانب ٢: ٥

   صرنا ایتاما بال اب امھاتنا كارامل ٣: ٥

   شربنا ماءنا بالفضة حطبنا بالثمن یاتي ٤: ٥

   على اعناقنا نضطھد نتعب و ال راحة لنا ٥: ٥

   اعطینا الید للمصریین و االشوریین لنشبع خبزا ٦: ٥

   اباؤنا اخطاوا و لیسوا بموجودین و نحن نحمل اثامھم ٧: ٥

   من یخلص من ایدیھم  عبید حكموا علینا لیس٨: ٥

   بانفسنا ناتي بخبزنا من جرى سیف البریة ٩: ٥

   جلودنا اسودت كتنور من جرى نیران الجوع ١٠: ٥

   اذلوا النساء في صھیون العذارى في مدن یھوذا ١١: ٥

   الرؤساء بایدیھم یعلقون و لم تعتبر وجوه الشیوخ ١٢: ٥

   الحطب  اخذوا الشبان للطحن و الصبیان عثروا تحت١٣: ٥

   كفت الشیوخ عن الباب و الشبان عن غنائھم ١٤: ٥

   مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا ١٥: ٥

   سقط اكلیل راسنا ویل لنا الننا قد اخطانا ١٦: ٥

   من اجل ھذا حزن قلبنا من اجل ھذه اظلمت عیوننا ١٧: ٥

   من اجل جبل صھیون الخرب الثعالب ماشیة فیھ ١٨: ٥

   االبد تجلس كرسیك الى دور فدور  انت یا رب الى١٩: ٥



   لماذا تنسانا الى االبد و تتركنا طول االیام ٢٠: ٥

   ارددنا یا رب الیك فنرتد جدد ایامنا كالقدیم ٢١: ٥

  ا  ھل كل الرفض رفضتنا ھل غضبت علینا جد٢٢: ٥

 


